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Woord vooraf
Niemand wordt gelovig geboren.
Jij ook niet!
Hoe leer je geloven?
Hoe leer je zeggen: ‘Heer ik houd van U’? 
Wil je dat graag weten?
Daarvoor heb ik deze schets geschreven.

Zullen we samen gaan nadenken over 
deze vragen?

Kijk eens naar de cartoon van Dokus.
Welke boodschap zit er in deze cartoon?

De schetsen zijn voor elke leeftijdscategorie 
voldoende om twee avonden te vullen.
Wanneer je maar één avond beschikbaar hebt, 
moet je keuzes maken.

Jan Bollemaat
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Bijbelstudie voor jongeren van 12 tot 16 jaar

Leren geloven
          J.H. Bollemaat Camerlinkstraat 32, 
          7721 EK Dalfsen 
          T 0529- 43 53 33, 
          E jhbollemaat@hetnet.nl

 
 
Jij hoort er helemaal bij. Bij de Here en bij zijn kerk. Het geloof  krijg je van de Here God. 
Hij geeft je naast de Bijbel ook mensen die je mogen helpen om te leren geloven.
Jij hoort erbij, maar je hebt misschien wel vragen over ‘geloven’.
 
Geloof  ik echt?
Hoe weet ik dat?
Wat is geloven nou eigenlijk?
 
 A. Wie zijn voor jou belangrijk als het gaat om geloven?
  a. Vul eerst het schema dat hieronder staat, voor jezelf  in.
  b. Vergelijk jouw antwoorden met die van de jongen of  het meisje naast je.
      Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten?
  c. Praat er samen over door: hoe belangrijk is een ouder iemand voor jouw
      geloof?

 

Hoe 
belangrijk?
Geef een nummer 
(1-12)

Waarom is hij of  zij belangrijk voor je geloof?

De diaken

Een leraar van school

Je vader

De dominee

Je opa

De ouderling

Je oma

Een juf

Gospelzanger

Je buren

Mensen uit de kerk

Je moeder

...
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 B. Heer, ik houd van U
     We gaan samen kijken, luisteren, lezen en nadenken over Psalm 84.
  a. Op youtube kun je de versie van Psalmen voor Nu bekijken en beluisteren:
      http://www.youtube.com/watch?v=dDrEw3NKU8Y
  b. Je kunt ook de tekst uit het kader (zie volgende bladzijde) gebruiken.
      Voordragen is het mooist.
  c. We gaan nu Psalm 84 in Bijbel bekijken en lezen.
   1. Onderstreep de gedeelten waaraan je goed kunt merken dat hier een 
        gelovige zingt.
   2. De dichter verlangt naar God.
       Kleur de woorden die dat duidelijk maken, met een markeerstift.
   3. Waarom wil de dichter graag bij God wonen?
   4. Wat zegt deze psalm over geloven?
   5. Welke vers van deze psalm vind jij erg mooi en goed bij jezelf
       passen?
   6. Wat is de boodschap van Psalm 84?
       Schrijf  dat op in je eigen woorden.
   7. Vergelijk de berijming van Psalm 84 (Psalmen voor nu,
       Gereformeerd Kerkboek) met de tekst in de Bijbel.
       Wat valt je op?
       Mis je iets? Of  staat er misschien meer in de berijming dan in de psalm?
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Psalm 84 (NBV)

1 Voor de koorleider. Op de wijs van De 
Gatitische. Van de Korachieten, een psalm.

2 Hoe lieflijk is uw woning,
HEER van de hemelse machten.
3 Van verlangen smacht mijn ziel naar de 
voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf  
roepen om de levende God.

4 Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, 
mijn koning en mijn God.
5 Gelukkig wie wonen in uw huis, 
gedurig mogen zij u loven.

6 Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met 
in hun hart de wegen naar u.
7 Trekken zij door een dal van dorheid, het 
verandert voor hen in een oase;
rijke zegen daalt als regen neer.
8 Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion 
voor God te verschijnen.

9 HEER, God van de hemelse machten, hoor 
mijn gebed,
luister naar mij, God van Jakob.

10 God, ons schild, zie naar ons om,
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 
11 Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten,
beter op de drempel van Gods huis
dan wonen in de tenten der goddelozen.

12 Want God, de HEER, is een zon en een 
schild.Genade en glorie schenkt de HEER,
zijn weldaden weigert hij niet
aan wie onbevangen op weg gaan. 

13 HEER van de hemelse machten, 
gelukkig de mens die op u vertrouwt.

Psalm 84 (Psalmen voor nu)

wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers
ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
diep in mijn lijf  is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

een vogel is er thuis
Heer van de hemelse legers.
een zwaluw voedt haar jongen op
bij u onder de pannen, God.
wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in de dorre bomendal
zien zij een bron en regenval
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
ja, liever één dag dicht bij U.
dan duizend dagen zonder U.
liever aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent

de Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
 aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U 
wat hou ik van Uw huis!
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C. Wat is geloven nou eigenlijk?
Houd je van schaatsen? Vooral ’s winters is 
dat heerlijk. Wanneer je vrienden zeggen dat 
het ijs bij het plantsoen goed is, dan is er 
maar één manier om erachter te komen of  ze  
gelijk hebben: ga erop staan. Dan weet je het 
helemaal zeker. Zo is het ook met geloven: ‘Je 
moet erop gaan staan’. In Hebreeën 11 zegt 
de schrijver: Kijk eens naar al die mensen die 
erop gestaan hebben en erop staan. 

Wanneer je ziet dat veel mensen heerlijk schaatsen, dan weet je: dat ijs is echt 
goed. Maar als je dat zelf  wilt ervaren, dan moet je wel je schaatsen aandoen. Dat 
is bij geloven ook: je moet – figuurlijk – op de Bijbel gaan staan. Dat is: door te 
lezen, erover te praten, erover en ervoor te gaan bidden en erover te zingen.

a. Zoek in de Catechismus zondag 7 op.
Daar staat: geloven is zeker weten en vast vertrouwen. Wat God in de Bijbel zegt, is 
waar. Dit zeker weten is niet alleen gericht op je verstand, maar dat voel je ook in 
je hart. Denk maar aan je ouders. Je vertrouwt hen en je merkt dat ze veel van je 
houden. Dat weet je niet alleen, maar dat voel je.

Dat maakt zondag 7 ook duidelijk: je gelooft de Here God op zijn Woord. Je weet 
het zeker: wat in de Bijbel staat, is echt waar. Want zo heb je de Here leren ken-
nen. Je kunt je helemaal aan de Here God overgeven. Je vertrouwt Hem helemaal. 
Je gelooft wat Hij belooft. Dat vertrouwen heb je gekregen.

b. In het kader hiernaast vind je een stukje uit doopformulier 2 (2009). Onder-
streep hierin wat de drie‐enige God allemaal aan jou heeft beloofd.

>  Ken jij iemand die echt de Here God liefheeft?
 Kun jij vertellen waarom dat geloof  hem/haar 
 zo veel kracht geeft?

> Dat is soms best moeilijk. Vind jij geloven gemakkelijk of  
 moeilijk? En wat is dan gemakkelijk of  lastig?
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Bij onze doop ontvangen we de afbeelding en de garantie van wat de drie-enige 
God ons in het verbond van zijn genade belooft.
De Vader garandeert ons dat hij een eeuwig verbond met ons sluit. Hij adopteert 
ons als zijn kinderen en erfgenamen. Hij wil, in voor- en tegenspoed, altijd lief-
de-rijk voor ons zorgen.
De Zoon garandeert ons dat hij al onze zonden afwast met zijn bloed. Hij maakt 
ons één met zichzelf in zijn dood en opstanding. Hij zorgt ervoor dat God ons 
vrijspreekt. De heilige Geest garandeert ons dat hij in ons wil wonen en werken. 
Hij wil ons tot leden van Christus heiligen. Hij zegt ons toe dat hij ons wil laten 
delen in wat we in Christus hebben. In Christus bezitten we namelijk de afwassing 
van onze slechtheid en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. De Geest maakt 
dat tot ons persoonlijke eigendom. Daardoor zullen we eens volmaakt zuiver zijn. 
Dan zullen we eeuwig leven te midden van het door God uitgekozen volk.

c. Hoe krijg je geloof? Geloven doe je niet 
vanzelf. Je gaat niet vanzelf  de Here God 
liefhebben; eerder het tegendeel! Vanuit je-
zelf  ga je je eerder verzetten tegen Hem.
De Heilige Geest wil dat verzet in jou 
stopzetten. Dat is de kracht van de Heilige 
Geest. Hij leert je om je over te geven aan 
Gods liefde. Hij leert je om de Here Jezus lief  
te hebben. Hij wil je geloof  geven. Geloven leer 
je in de eerste plaats door de Heilige Geest. 
Hij gebruikt daarvoor onder andere de Bijbel. 
Het is heel belangrijk om elke dag – meerdere 
keren – uit de Bijbel te lezen. Probeer daarbij 
ook na te denken over wat je hebt gelezen: 
wat wil de Here God hier tegen mij zeggen?

d. Het gebed is ook belangrijk. Je kunt bijvoorbeeld bidden: Heilige Geest, wilt U 
mij geloof  geven? Wilt U mij helpen de Bijbel te begrijpen? Wilt U mij helpen om 
de Here Jezus lief  te hebben en te volgen? Het bijzondere is dat de Heilige Geest 
gebruik maakt van mensen om je te leren geloven. Kijk nog maar een keer bij A in 
het schema (op p. 6) wie daarin voor jou heel belangrijk zijn.

e. Geloven blijft moeilijk. Je geloof  is niet altijd even sterk.
 

  > Soms denk je: zou het allemaal wel echt waar zijn?  
  Klopt de Bijbel wel? Ik voel er zo weinig bij.
  Wat kun je in zo’n situatie het beste doen? Waarom?

 > Leg aan elkaar uit dat geloven in God veel meer is dat  
  iets voelen of  ervaren.

 > In de Bijbel laat de Here zien dat geloven, helemaal  
  op Hem vertrouwen, niet gemakkelijk is.
  Lees Lucas 8: 22-25. Wat wil dit bijbelgedeelte   
  duidelijk maken over geloven?
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D. Geloven maakt blij
In de Bijbel kom je regelmatig mensen tegen die blij zijn met hun geloof. Ze laten 
dat ook aan anderen zien. Hieronder staan enkele bijbelteksten afgedrukt. Lees 
ze goed door (soms is het handig om je bijbel erbij te pakken en een paar verzen 
meer te lezen, dan begrijp je het verhaal beter).

ENKELE VRAGEN HIEROVER:
 
1. Waarom was er blijdschap?
    (Je kunt dat onderstrepen; je kunt het ook zeggen tegen je     
    buurman of  buurvrouw.)

2. Wat zegt deze tekst jou vandaag?
    Maakt jouw geloof  in de Here God je blij? En zien anderen 
    daar wat van?

Handelingen 8: 5-8
5 Filippus ging naar de 
stad Samaria, en verkon-
digde hun de messias. 
6 Alle inwoners luisterden 
met grote belangstelling 
en vol ontzag naar wat hij 
zei toen ze de wonderen 
zagen die hij verrichtte: 
7 veel mensen werden 
bevrijd van onreine 
geesten, die hen onder 
luid geschreeuw verlieten, 
en tal van verlamden 
en kreupelen werden 
genezen.
8 Daarover ontstond grote 
vreugde in de stad.

Handelingen 8: 38-39
38 Hij liet de wagen stil-
houden en beiden liepen 
het water in, zowel Filip-
pus als de eunuch, waar-
na Filippus hem doopte.
39 Toen ze uit het water 
kwamen, greep de Geest 
van de Heer Filippus en 
nam hem mee, en de eu-
nuch zag hem niet meer, 
maar vervolgde zijn weg 
vol vreugde.

Jesaja 38: 20
20 De HEER is mij te hulp 
gekomen. Laten wij op de 
snaren spelen in de tempel 
van de HEER,
alle dagen van ons leven.

Habakuk 3: 17-19
17 Al zal de vijgenboom 
niet bloeien, al zal de wijn-
stok niets voort-
brengen, al zal de oogst 
van de olijfboom tegenval-
len, al zal er geen 
koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap 
meer in de kooien zijn en 
geen rund meer binnen de 
omheining – 
18 toch zal ik juichen voor 
de HEER, jubelen voor de 
God die mij redt.
19 God, de HEER, is mijn 
kracht,hij maakt mijn voet-
en snel als hinden,hij laat 
mij over mijn bergen gaan.

Lucas 1: 46-49
46 Maria zei: ‘Mijn ziel 
prijst en looft de Heer, 
47 mijn hart juicht om 
God, mijn redder:
48 hij heeft oog gehad voor 
mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij 
voortaan gelukkig prijzen,
49 ja, grote dingen heeft 
de Machtige voor mij 
gedaan, heilig is zijn 
naam.

Nehemia 8: 10 en 12
10 Ezra zei tegen hen: 
‘Maak een feestmaal klaar 
met lekker eten en drinken, 
en deel ervan uit aan wie 
niets heeft, want deze dag 
is gewijd aan onze Heer. 
Wees niet bedroefd,want-
devreugdediedeHEER u 
geeft, is uw kracht.’ (...)
12 Toen ging ieder-
een eten en drinken. Ze 
deelden alles met elkaar 
en maakten er een groot en 
vrolijk feest van. Ze hadden 
begrepen wat hun was 
verteld.
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E. Geloven is Gods liefde ontdekken
De HERE heeft ouders een opdracht gegeven. 
Daar moeten ze bij de doop van hun kind ook 
‘ja’ op zeggen. Zij moeten hun kinderen 
onderwijzen en laten onderwijzen in de 
christelijke leer.

Bij je doop zegt de HERE God: Jij bent mijn 
kind. Ik heb je lief. Ik vind het heel belangrijk 
dat je mijn liefde leert zien en dat je ook Mij 
leert liefhebben.

Liefde is een sleutelwoord voor geloven. Daar-
voor krijgen de ouders een opdracht: ze moet-
en beloven voor God en zijn gemeente dat ze jou zullen vertellen van zijn liefde en 
genade. Dat vindt de Here God heel belangrijk. Je kunt dit bijvoorbeeld lezen in 
Deuteronomium 6: 4-7 en in 1 Johannes 3: 23-24.

Deuteronomium 6: 4-75 
Luister, Israël: de HEER, 
onze God, de HEER is de 
enige!
Heb daarom de HEER, 
uw God, lief met hart en 
ziel en met inzet van al 
uw krachten. Houd de 
geboden die ik u vandaag 
opleg steeds in gedacht-
en. Prent ze uw kinderen 
in en spreek er steeds 
over, thuis en onderweg, 
als u naar bed gaat en als 
u opstaat.

1 Johannes 3: 23 en 24
Dit is zijn gebod: dat we 
geloven in de naam van 
zijn Zoon Jezus Christus 
en elkaar liefhebben, zoals 
hij ons heeft opgedragen. 
Wie zich aan zijn geboden 
houdt blijft in God, en God 
blijft in hem. Dat hij in 
ons blijft, weten we door 
de Geest die hij ons heeft 
gegeven.

Wat hebben jouw ouders bij je doop beloofd? Je leest het in het kader (voor zoon 
mag je ook dochter lezen).
Praat samen door over deze belofte.

Belooft u dat u uw zoon zult voorgaan in een christelijke manier van leven 
en hem zo goed mogelijk zult onderwijzen en laten onderwijzen, om hem 
te leren begrijpen wat het betekent om gedoopt te zijn?

Vader en moeder... ... wat is daarop uw antwoord? (Ja)

> Waarom vinden je ouders het belangrijk:
 - dat je gaat geloven? - naar de kerk gaat? - naar catechisatie gaat?
 - naar bijbelstudieclub gaat? - een gereformeerde school gaat? - en...?
 
 - Vind jij (vinden jullie) dit ook belangrijk? Waarom? Welke woorden uit  
   de doopbelofte (zie kader) passen hier heel goed bij?
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Wat is Gods liefde? Probeer zo veel mogelijk op te schrijven in de wolkjes rondom 
het ‘hart’. Je kunt er ook een poster van maken waarin ieder iets kan invullen.

- Liefde krijg je, maar die moet je ook beantwoorden. Hoe beantwoord jij 
  Gods liefde?
- Heb jij je de Here God wel eens bedankt dat Hij je ouders geeft die je helpen om te 
  leren geloven?
- Heb jij jouw ouders hiervoor wel eens bedankt? Bedenk samen een goede manier    
  om deze dank te laten zien of  horen
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F. Geloven is...
Tot slot voor de liefhebber nog twee woordpuzzels. Leg hierna bij elk woord aan 
elkaar uit waarom je vindt dat het met geloof  te maken heeft.

1. Je kunt bij het woord ‘geloven’ weer veel nieuwe woorden bedenken, die te maken 
     hebben met geloof. Bijvoorbeeld: van elke letter van het woord ‘geloven’ kun je 
     wel een woord vinden dat met geloof  te maken heeft. Weet jij er nog meer?

 Geven

 E
 L
 O
 V
 E
 N

 
2 Je kunt het woord ‘geloven’ ook gebruiken  om met die letters zo veel mogelijk 
   andere woorden te maken, die ook met geloof  te maken hebben. 
   De eerste krijg je al. 
 
 GELOVEN 
 
 1. Volgen
 2.........................................................
 3.........................................................
 4.........................................................
 5.........................................................
 6.........................................................
 7.........................................................
 8.........................................................
 9.........................................................
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Handleiding voor de leiders / leidsters

Opmerkingen vooraf
 - De schets geeft een voorzet. Maak er vooral je eigen avond van en selecteer  
   in de aangeboden teksten en opdrachten. Je kent de doelgroep het beste.
 - In deze handleiding geef  ik wat tips en ook alternatieven voor de teksten en  
   opdrachten.
 - De inhoud van de schets kan gemakkelijk twee avonden vullen, wanneer die  
   gelegenheid er is, zou ik dat ook doen.
 - Ik geef  hieronder aanwijzingen die gelijk genummerd zijn als de schets.

A. Wie zijn voor jou belangrijk?
 - Het aardige is dat je dan variatie of  verdieping kunt geven aan opdracht A. 
   Geef  de jongelui de opdracht om in hun familie- of  kennissenkring iemand 
   te interviewen die zij belangrijk vinden voor ‘geloven’. Ik adviseer om dan 
    samen (in duo’s bijvoorbeeld) ze vragen te laten bedenken. De tweede 
   avond kun je beginnen met het kort presenteren van de interviews: probeer 
    samenvattend een rode draad te ontdekken. (bijvoorbeeld door ze twee 
    plakbriefjes te geven, zie verder hieronder).
 
 - Wanneer er een gezamenlijke studieavond met ouders is, kun je de kin-
   deren in duo’s een interview laten voorbereiden en afnemen van de aan   
    wezige ouderen. Afhankelijk van de groep kan dit ook vice versa (ouderen 
   interviewen de jongeren). Je kunt de groepjes plakbriefjes geven waarop ze 
   kunnen schrijven wat ze in het interview over geloven gehoord hebben. Die 
   briefjes kun je vervolgens op ene poster plakken en samen bekijken (hang 
   de poster eens een paar weken in de hal van de kerk of  zo...)
   Ben je creatief... knip dan de flap-overvellen in de vorm van ichthus (vis).  
   Leg zo nodig uit (of  laat het een van de jongeren doen) wat dit symbool  
   betekent.
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B. Heer, ik houd van u
 - Geloven is ‘amen’ zeggen; is je toevertrouwen aan of  verlaten op. Dat  
   vind je mooi terug in Psalm 84, maar heel de Bijbel door is dit terug te 
   vinden.
  
 - Wanneer je Psalm 84 niet geschikt vindt, of  wanneer je liever een 
   verhaal gebruikt, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor:
  o Genesis 22: Abraham offert Isaak (neem ook Heb. 11 erbij).
  o Exodus 14: de doortocht door de Rietzee (vers 31: ze zagen  
     wat God had gedaan en daarom geloofden ze God, stelden hun  
      vertrouwen in Hem). 
  o 1 Samuel 1: Hanna zoekt in gebed de Here en spreekt haar 
     verdriet aan Hem uit.
  o Lucas 2: 41-52: Jezus in de tempel: ‘In het huis van mijn Vader 
     zijn’. Let op: de vertaling van vers 51 kan gelezen worden als: 
     Jezus’ daad was ongehoorzaamheid, maar dat is niet terecht 
     (zie andere vertalingen).
  o Johannes 4: Samaritaanse vrouw: heel mooi aan het eind: nu 
     geloven niet meer om wat jij zegt, maar omdat we Hem zelf   
     hebben gehoord (vs. 42). Hier krijgen we de grondhouding te  
     zien voor elke geloofsopvoeder: Christus aan het Woord laten!
 
 - Bij die bijbelgedeelten kun je steeds de vraag stellen:
  o Wat maakt dit verhaal nou duidelijk over geloven?
  o Welkewoordenzeggendatvooral?
  o Hoe belangrijk is het geloof  voor de hoofdpersoon van het 
     verhaal? 
  o Wat i s de boodschap voor vandaag, voor jou?

E. Geloven is Gods liefde ontdekken
God is liefde en wat betekent dat voor jou? Het is de bedoeling dat iedereen 
hierover nadenkt. Wat houdt Gods liefde in? De teksten van 1 Johannes en 
Deuteronomium helpen hierbij. Het is belangrijk dat hier een genuanceerd 
beeld ontstaat. Laat de groep eerst maar brainstormen.
Gods liefde: Hij houdt van ons; Hij geeft om ons; Hij zorgt goed voor ons; Hij 
verbindt Zich aan ons (Hij is mijn Vader) – verbond; Hij redt ons, door Jezus; 
Hij wil dat wij Hem liefhebben; Hij wil dat we naar Hem luisteren (de geboden 
doen); Hij wil dat wij genieten van zijn bevrijding enz.

F. Geloven is...
De bedoeling van de twee woordpuzzeltjes is dat het woorden worden die te 
maken hebben met het onderwerp, dus vraag steeds hoe ze het woord verbin-
den aan geloven. (Mogelijk weet jij samen met de groep nog meer woorden te 
vinden.)

 Eerste puzzel:
 Geven Elkaar Liefhebben Overgave Vertrouwen Eerbied Nodigen

 Tweede puzzel:
 geven loven voelen volgen gevoel love
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Bijbelstudie voor jongeren van 16+

Geloven is… van levensbelang
          
          J.H. Bollemaat Camerlinkstraat 32, 
          7721 EK Dalfsen 
          T 0529- 43 53 33, 
          E jhbollemaat@hetnet.nl

Geloven in God, dat is gemakkelijk gezegd, maar ge-
loof  je echt? Wat doe je met je vragen en twijfels? Wat 
is geloven? Hoe kun je leren geloven en kun je het ook 
verleren?
Is geloven wel nodig? Ongelovigen hebben toch een 
prima leven? Ze genieten van het leven, misschien nog 
wel meer dan ik. Wat heb ik aan het geloof? Of  kijk ik 
niet goed naar ongelovigen?
Zomaar een paar vragen die ons uitdagen om na te 
denken over geloven.
Geloven, dat is niet maar iets wat er nu eenmaal bij 
hoort. Geloof  is niet zomaar een keuze. Het is niet zo 
dat je kunt zeggen: ‘Je gelooft nu eenmaal of  je gelooft 
niet.’

Geloven is van levensbelang!

Zonder geloof  krijg je het echte leven niet. Zonder geloof  ben je 
alles kwijt. In Adam zijn we allemaal alles kwijtgeraakt, sterker: 
door Adam worden we allemaal veroordeeld. Dat is de keiharde 
werkelijkheid van ieder mens. Alleen door te geloven in de Here 
Jezus Christus krijg je vrijspraak in het oordeel. Door te geloven 
krijg je het heil. Geloven is dus van levensbelang.

A. Voorbeelden
Schrijf  eens op (of  bedenk):
 a. Wie is voor jou een goed voorbeeld van een echt gelovige man/vrouw?
 b. Waarom vind jij dat?
     Waaraan zie je dat bij die persoon?
 c. Deel je voorbeeld met dat van je buurman/buurvrouw.

Sluit centraal af  met de vraag: waarop hebben jullie je voorbeeld vooral gekozen?
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We spraken net over een gelovige man / vrouw, maar wat is nu geloven? Zet bij het 
woordweb hieronder eens zo veel mogelijk woorden, begrippen en bijbelse uitdruk-
kingen op een rij, om samen te kijken wat wij bedoelen met geloven.

     GELOVEN

B. Bijbelstudie

 d. Hiernaast staat Psalm 73. Asaf, de dichter, gaat in op de vragen    
 die ik hierboven ook stelde (zie de eerste alinea van deze schets).    
 Het zijn misschien ook wel jouw vragen.
 
 e. Tips voor de bijbelstudie:
 Gebruik de Zweedse methode. Iedereen krijgt 10 minuten om het gedeelte   
 te lezen, enkele aantekeningen te maken en een goede stelling te bedenken:
  o Zet een ? bij woorden of  (delen van) zinnen die niet duidelijk zijn.
  o Zet een ! bij woorden of  (delen van) zinnen of  hele passages die
     belangrijk zijn.
  o Plaats een --> bij een gedeelte dat je emotioneel raakt.
  o Onderstreep het gedeelte dat volgens jou de kern van deze psalm   
     is.
  o Maak er een goede stelling over.
     Praat samen door over één of  twee stellingen.
Of:
 f. Je kunt de psalm ook samen doorlezen en de volgende vragen gebruiken:
  o Wat is nou het probleem van Asaf?
  o Herken jij dat probleem ook?
     Geef  eens concrete voorbeelden.
  o Bij welk vers verandert de psalm van toon?
  o Welk antwoord vindt Asaf?
     Welke verzen laten dat vooral zien?
  oWat kun jij met dat antwoord?
  o Wat zijn volgens jou de belangrijke thema’s in deze psalm?
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Psalm 73      
Een psalm van Asaf.

Ja, God is goed voor Israël, 1 voor wie zuiver zijn van hart!
2 Toch had ik bijna een misstap begaan, bijna waren mijn 
voeten uitgegleden,
3 want ik keek met afgunst naar de dwazen, benijdde het 
geluk van wie kwaad doen.

4 Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard, hun buik is 
goedgevuld,
5 aardse kwellingen kennen zij niet, het lijden van anderen 
gaat aan hen voorbij.

6 Daarom is hoogmoed hun halssieraad en bedekt geweld hen 
als een mantel, 
7 hun ogen puilen uit het vet, van eigenwaan zwelt hun hart.

8 Ze spotten, spreken kwaad en dreigen vanaf  hun hoge 
zetels,
9 ze zetten een mond op tot aan de hemel en hun tong roert 
zich overal op aarde.

10 Daarom lopen de mensen achter hen aan, drinken hun 
woorden in als water
11 en zeggen: ‘Hoe zou God iets weten? Heeft de Allerhoogste 
een antwoord?’
12 Zo zijn de goddelozen ten voeten uit, ze verrijken zich, 
onverstoorbaar.

13 Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver en waste ik mijn 
handen in onschuld!
14 Want ik werd gestraft, dag aan dag,en geslagen, elke mor-
gen weer.

15 Maar zou ik spreken als zij, ik pleegde verraad aan Gods 
kinderen!
16 Dus bleef  ik nadenken, ik wilde weten waarom – het was 
een vraag die mij kwelde, 
17 tot ik Gods heiligdom binnenging en mij hun einde voor 
ogen bracht.

18 Ja, u zet hen op een glibberig pad en stort hen in een 
diepe afgrond.
19 In een oogwenk is het met hen gedaan, hun ondergang, 
hun einde is een verschrikking.
20 Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, Heer, bij het 
opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom.

21 Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen,
22 dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier.

23 Maar nu weet ik mij altijd bij u, u houdt mij aan de hand
24 en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt u mij weg, met 
eer bekleed.

25 Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen 
ander op aarde.
26 Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van 
mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.

27 Wie ver van u blijven, komen om, wie u ontrouw zijn, ver-
delgt u.
28 Bij God te zijn is mijn enig verlangen, mijn toevlucht vind 
ik bij God, de HEER. Van al uw daden zal ik verhalen.

Tekens en opmerkingen ? ! -->
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C. Geloven, hoe doe je dat?
Je kunt heel kort zeggen: geloven is een cadeau van God. Je krijgt het van Hem. 
Toch moet er wel iets meer gezegd worden.
Wat is geloven? In de werkvorm hieronder zie je zeven aspecten (of  kernwoorden) 
van geloven. Daarover gaan we nadenken.

 o Als werkvorm kun je hierbij de groep in kleine groepjes verdelen. 
 (Wanneer je geen zeven groepjes kunt vormen, maak dan een keus en   
 spreek af  welke groep welk nummer uitwerkt.)
 Iedere groep praat door over het deelonderwerp (gebruik de vragen en op  
 merkingen hieronder). Zoek de bijbelgedeelten op die genoemd worden en   
 vertel straks aan de anderen wat dit deelonderwerp zegt over geloven.
 Je beantwoordt – vanuit je onderwerp – de vraag: hoe leer je geloven? 

 o Alternatief: je kunt elke groep vragen om een flap te maken waarop het
 deelonderwerp verder wordt uitgewerkt. Of  doe het via een
 PowerPoint, wanneer je de technische middelen hebt. 

 o Je kunt het ook gewoon plenair bespreken.
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Werkvormen

1. Geloven is vertrouwen
 o Vertrouwen is je onvoorwaardelijk overgeven   
    aan de HERE en zijn beloften. Terwijl je er nog  
    niets van ziet, toch vertrouwen dat het    
    goed komt, dat het zal gebeuren.
 
 o Lees Lucas 7: 1-10. Wat leer je uit deze 
    geschiedenis over ‘geloven is vertrouwen’?
 
 o Kijk wat Paulus over Abraham zegt in Romein-  
    en 4: 1-5 en 18-25. Paulus laat zien wat   
   we van Abraham kunnen leren. Wat is    
   dat? Paulus zegt dat er ook voor ons een   
   boodschap in zit. Welke boodschap?
 
 o Geloven is de HERE zo betrouwbaar aanvaarde
    dat je je leven door Hem laat bepalen. Geloven  
    is een vast vertrouwen, zo spreekt ook    
      zondag 7 van de Catechismus over geloven. Zoek deze zondag op,   
      en lees vraag en antwoord 21 goed door. Wat wordt daar gezegd over dat  
   vaste vertrouwen?

 o Geloven kun je ook wel amen-zeggen noemen. Waarom? Kijk voor de bete- 
    kenis van het woord ‘amen’ in zondag 52 van de Catechismus.

 o Kun je een (of  meer) duidelijk(e) (voor)beeld(en) van ‘geloven is vertrou- 
    wen’ bedenken? Bespreek die hierna met de anderen. Je kunt er ook een  
    stelling van maken om met elkaar te bespreken.

2. Geloven is een kennen in liefde
 o Geloven is niet een les uit je hoofd leren. Geloven is niet dat je heel veel  
    weet, maar het is eerder: heel veel houden van. Geloven heeft te maken  
    met je hart. Geloven is de HERE liefhebben. De HERE wil  jouw liefde ont- 
    vangen als een antwoord op zijn  liefde.
 
 o In Johannes 3 is de Here Jezus in gesprek met Nikodemus (een fari- 
    zeeër). Lees  Johannes 3: 10-18.  Daar legt de Here Jezus aan Nikode- 
    mus – en aan ons – uit wat wedergeboorte is. Dat doet de Here Jezus  
    door te zeggen waar het op aankomt. Welk woord in dit gedeelte maakt  
    dat heel goed duidelijk?
 
 o Geloven gaat heel diep. Wat zegt Paulus daarover bijvoorbeeld in 
    Kolossenzen 2: 6-15?
 
 o Gods zorg voor de gelovigen gaat heel ver. In Hosea 11 lezen we een  
    bijzonder gedeelte over Gods liefde voor zijn volk. Lees dat gedeelte. Wat  
    doet de HERE allemaal voor zijn volk?
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 o In Johannes 10 vertelt de Here Jezus dat Hij de goede Herder is. Die   
    Herder kent  de schapen, want Hij noemt ze bij hun naam en zij    
       luisteren naar Hem (vers 3). Of  dat ook persoonlijk kennen is! Die kennis   
    krijgt in vers 14-15 een verdieping.   Welke verdieping?

 o Geef  kort aan (maak een stelling) dat geloven kennen in liefde is.

3. Geloven is gehoorzamen
 o Ons leven kun je wel een reis noemen. Om een reis tot een succes te ma-  
   ken, is het heel belangrijk dat je een goede reisgids hebt. Zelfs met    
   de beste reisgids kun je hopeloos gaan dwalen, wanneer je niet luistert   
   naar de gids. Wie op de HERE God vertrouwen, in Hem geloven, die   
   moeten ook naar Hem luisteren. In de Bijbel krijg je de reisgids    
   voor je leven, met als eindbestemming: de nieuwe aarde.

 o Genesis 12: 1-9 laat dit ook mooi zien. Wat ontdek je daar over ‘geloven is  
    gehoorzamen’? In Hebreeën 11: 8-10 wordt het perspectief  nog breder   
 en wijder getekend. Wat vertelt Hebreeën 11 meer dan Genesis 12? Wat leer  
 je hiervan voor jezelf?

 oGehoorzamen kun je pas wanneer je heldere regels hebt gekregen. Na-  
   dat je regels hebt gezien of  gehoord, kun je er wat mee doen. Dat    
   geeft deHERE God in de Bijbel ook: beloften engeboden. Ze zijn be-   
   doeld om ons in beweging te zetten. Denk eens na over de vragen:    
   Wat belooft de HERE allemaal? En wat gebiedt Hij? Wat     
   is uiteindelijk het effect van gehoorzamen? (Lees hierbij: Deuteronomium   
   6: 1-7; Deuteronomium 28: 1-3, 12-14 en 58- 64; en Johannes 3: 21).

 o Gehoorzaamheid vraagt de HERE van jong en oud. Wanneer je hierover   
    nadenkt, is het goed om te kijken wat precies wordt gevraagd. Uit    
    Deuteronomium 6 leer je dat geloven niet iets is wat je op bepaalde   
    momenten van de week doet (bijvoorbeeld ’s zondags, op catechi-   
    satie en bijbelstudieclub). Nee, met geloven moet je altijd bezig zijn.   
    Je bent geen toeschouwer, maar deelnemer in geloven. Hoe     
    wordt dat zichtbaar bij jullie? Geef  zo veel mogelijk voorbeelden of    
    tips aan elkaar.
 
 o Geef  kort aan (maak een stelling) dat geloven gehoorzamen is.

4. Geloven is zeker weten of zeker zijn
 o Vandaag zeggen we regelmatig: ‘Ik geloof  van wel, of  ik geloof  dat het zo   
   en zo ging.’ Daarmee bedoelen we dan dat we het niet zeker weten,   
   maar dat we een vermoeden hebben. Het is goed om te bedenken dat ge-  
   loven in de Bijbel een andere betekenis heeft. Daar lezen we     
   dat geloven juist zeker weten is. Je weet het zeker en je vertrouwt erop,
   want je gelooft wat de Betrouwbare, de HERE, zegt. In welke betekenis
   gebruik jij het woord ‘geloven’?
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 o Lees Genesis 6: 9-22 door. Wat lees je daar over het geloof/leven van
    Noach? Wat belooft de HERE aan Noach en hoe reageert Noach? Lees ook  
    Hebreeën 11: 7. Wat ontdek je in daar over zekerheid van het geloof? Wat   
    kunnen wij hiervan leren?

 o In zondag 7 van de Catechismus wordt
    gevraagd: Wat is een waar geloof? Het antwoord luidt: 
   ‘Waar geloof  is een stellig (zeker) weten waardoor ik 
    alles voor betrouwbaar houd wat God ons in
    zijn Woord geopenbaard heeft.’ Nu staan daar de volgende 
    bijbelgedeelten bij: Romeinen 4: 20 en 21; Hebreeën 11:1 
    en 3; Jakobus 1: 6. Zoek deze verzen op. Waarom hadden 
    die mensen zekerheid in hun geloof?

 o In Jakobus staat dat je zonder twijfelen moet vragen. Maar wie twijfelt er   
       nooit? Mag je twijfelen? Is twijfel altijd zonde? Lees Rechters 6: 14-17 en   
    36-40. Praat hierover door. Twijfel je wel eens in je geloof? Waar    
    twijfel je dan aan? Waarom of  waardoor twijfel je? Hoe ga     
    je om met twijfel? Merk je de laatste paar jaar ontwikkeling in      
    je geloof? Waardoor wordt die ontwikkeling bepaald? Welke twijfel is   
    zonde? (Het boekje van W. Rietkerk, In dubio, handboek voor twijfelaars,
    p. 21-54, kan je mogelijk verder helpen).
 
 o Geef  kort aan (maak een stelling) dat geloven zeker weten is.

5. Geloven is verwachten
 o Verwachten is een mooi woord. Daar zit onder andere in: verlangen   
    naar..., uitzien naar... en hopen op... Je mag de Bijbel wel de openbaring   
    van de verwachting noemen. Wij staan op de uitkijk, wij verwachten – 
    in het geloof  – grote dingen. Indrukwekkend spreekt de bejaarde dichter   
    van Psalm 71: 5-6 over zijn verwachting: 
  U bent mijn enige hoop, HEER, mijn God, van
  jongs af vertrouw ik op u. Al vanaf mijn
  geboorte steun ik op u, al in de moederschoot
  was u het die mij droeg, u wil ik altijd loven.

 o In Kolossenzen 1: 21-29 schrijft Paulus over de hoop en 
    het geloof. Wat zegt Paulus daar? Wie is de kern van 
    onze hoop, ons verwachten en wat betekent dat voor 
    onze geloofsverwachting?

 o Lees 1 Petrus 1: 3-12 door. Petrus beschrijft
    wat wij – in geloof  – mogen verwachten. Wat
    is dat? En welke belangrijke plaats heeft de Heilige 
    Geest hierbij? Paulus werkt dit in Galaten 5: 1-5 verder 
    uit. Wat maakt hij daar duidelijk?
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 o Verwachten is hopen. God is de bron van de christelijke hoop. Dat geeft  
    troost en houvast. Lees 1 Tessalonicenzen 4: 13-18 en zoek na wat de  
    apostel Paulus hierover schrijft. Welke tegenstelling werkt hij daar uit?

 o Geef  aan wat de bron en inhoud vormen van de christelijke geloofsver- 
    wachting.

 o Geef  kort aan (maak een stelling) dat geloven verwachten is.

6. Geloven is noodzakelijk
 o Wie behouden wil worden, moet geloven. Dat maakt de Bijbel op verschil 
    lende plaatsen wel duidelijk.
 
 o In Johannes 10 zegt de Here Jezus dat Hij de Goede Herder is. 
    De Joden komen naar Jezus toe en vragen of  Hij de
    Messias is. Daarom geeft de Here Jezus aan
    dat geloven noodzakelijk is (Johannes 10: 24-30). 
    Waarvoor is geloof  noodzakelijk?

 o Op de pinksterdag vertelt Petrus aan de
    mensen in Jeruzalem niet alleen hoe noodzakelijk 
    het geloof  is, maar ook welke gevolgen geloven heeft 
    (Handelingen 2: 37- 40). Geef  in eigen woorden weer 
    wat Petrus hier zegt.

 o Opvallend vaak stellen mensen, als ze indrukwekkende dingen hebben  
    meegemaakt, de vraag wat ze moeten doen. De geldt ook voor de gevan 
    genbewaarder van Filippi (Handelingen 16: 29-34). Welk antwoord krijgt  
    hij van Paulus? Wat zegt dat over de noodzaak van geloven?

 o Paulus tekent in Romeinen 10: 9-21 de noodzaak van geloof, maar ook 
    het verzet tegen het geloof. Geef  dat in eigen woorden weer.
 
 o Geef  kort aan (maak een stelling) dat geloven noodzakelijk is.

7. Geloven is kiezen
 o Het is belangrijk om te weten dat de HERE van ieder van 
   ons een keus vraagt. In dit verband gaan we een paar 
    bijbelgedeelten lezen die sterk verband houden met elkaar.

  1. Wanneer het volk Israël op de drempel
      staat van Kanaän, houdt Mozes ze een keus voor 
      (Deuteronomium 10: 12-22). Is dit een vrije keus? 
      Waarom moet Israël voor de HERE kiezen?
  2. Jozua doet min of  meer het hetzelfde 
      (Jozua 24: 14-15), maar hij zegt erbij wat hijzelf  
      kiest. En hij wijst ook op iets anders 
      (Jozua 24: 16-20). Wat maakt Jozua hier duidelijk? 
      Wat betekent dat voor ons vandaag?
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  3. Paulus roept Timoteüs op om de goede strijd van het geloof  te   
        strijden (1 Timoteüs 6: 11-16). Waarom? Wanneer je vers 1-10 leest,  
   zie ook de bedreigingen die er in het geloof  op je af  kunnen komen.  
    Welke bedreigen noemt Paulus? Welke zijn er vandaag    
  ook nog? Of  zie je vandaag nog andere bedreigingen voor het geloof?  
   Maak het zo concreet mogelijk.
  4. Hoe staat het met jouw keuze? Kies je echt om de HERE te 
  dienen? Waaruit blijkt dat? Wat zien/merken anderen daarvan?
 o We zagen al dat gelovig kiezen geen vrije keus inhoudt. Geloven is    
  ‘amen-zeggen’, be-amen. Dat geeft al aan dat het niet vrij is, maar    
   toch spreekt de Bijbel over kiezen. Hoe kan dat? Je zou dat het geheim van  
   geloven kunnen noemen. Paulus maakt daarover in Filippenzen 2: 12-16   
   belangrijke opmerkingen. Wat zegt hij daar? Wat betekent dat 
   voor ons vandaag?

 o Geloven is kiezen en dat heeft gevolgen. Daar wees Jozua al op (Jozua 24:  
    22-24). Jakobus wijst erop dat alleen horen niet genoeg is. Lees Jakobus   
             2: 14-26 en geef  in eigen woorden weer wat Jakobus hier zegt over   
    geloven en probeer voorbeelden van vandaag erbij te bedenken.

 o Geef  kort aan (maak een stelling) dat geloven kiezen is. 

D. Meningenmarkt
 Voordat je over de stelling gaat praten: verzamel eerst argumenten voor en   
 tegen (neem daarvoor echt de tijd)
  a. Je gelooft nu eenmaal of  je gelooft niet
  b. Geloven kun je pas als je 18+ bent
  c. Je weet nooit zeker of  je wel echt gelooft
  d. Wie zijn bijbel dicht laat, raakt zijn geloof  kwijt
  e. Geloven maakt je gelukkig
  f. Ik word door God ingeschakeld om anderen te leren geloven
  g. ... Gebruik eigen stellingen die je bij ‘C’ hebt bedacht.

 Om iets of iemand te geloven moet je vertrouwen

   Wanneer vertrouw jij iemand?
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Handleiding voor de gespreksleider
Opmerkingen vooraf
 o De schets geeft een voorzet. Maak er vooral je eigen avond van en select  
            eer in de aangeboden teksten en opdrachten. Je kent de doelgroep   
    het beste.
 o In deze handleiding geef  ik wat tips en ook alternatieven voor de teksten   
    en opdrachten.
 o De schets is zo geschreven dat er veel gewerkt kan worden.

Een paar tips voor de voorzitters/leiders:

 a. Begin met A. Wanneer je een bord of  flap-over hebt: laat iedereen maar   
 opschrijven waaraan hij/zij denkt bij geloven en welke voorbeelden naar   
 boven komen.
 
 b. Geef  voldoende aandacht en tijd aan de vraag: hoe kijk ik naar geloven   
 / naar mijn geloof? Geloof  ik wel? Pas op dat er geen veroordelende    
 opmerkingen komen, maar zorg voor een veilige, open sfeer (dat kun je 
 bijvoorbeeld doen door aan begin te benadrukken dat je een open en eerlijk  
 gesprek wilt en dat iedereen uitgenodigd wordt om te zeggen wat    
 hij/zij denkt en/of  voelt; daar hoort bij dat je geen flauwe opmerkingen   
 tussen door maakt, ook al gaan ze over heel iets anders). Ga aan het begin   
 van de avond alleen inventariseren en nog niet bespreken. Dat    
 bespreken komt nog wel. Je kunt dit onderdeel afronden met de opmer- 
 kingen: We hebben best veel en indringende vragen gesteld. Goed om   
 ons er eens wat meer in te verdiepen.
 
 c. De bijbelstudie over Psalm 73 sluit volgens mij erg goed aan bij de 
 vragen, maar je kunt ook kiezen voor een ander bijbelgedeelte. 
 Bijvoobeeld:
  a. Handelingen 16: 11-18 en vers 40 (let met name op vers 14 en   
  15). Hoe kwam Lydia tot geloof?
  b. Jakobus 1: 19-27. Wat maakt Jakobus nou duidelijk over geloven,   
  wat is geloven?
  c. Hebreeën 11: 1-3 en 8-16. Wat is het geloof  volgens de Hebreeën  
  schrijver? Hoe laat hij dat zien bij Abraham?
 
 d. Vervolgens kun je in groepen aan het werk. Maak kleine groepen (2-3   
 personen). Ga dan met C uit de schets aan het werk. Het samen delen van   
 wat in de groepjes is uitgewerkt, kan op verschillende manieren:
  a. Je kunt het mondeling doen. Pas op: laat niet alles terugkomen,   
  dan wordt het al snel als ‘saai’ ervaren. Leg de spits bij: wat    
  zegt dit onderwerp over geloven?, en: hoe kan ik dat morgen in mijn   
  leven zichtbaar maken? De stellingen moeten vooral scherp    
  zijn. (Tip: zet nooit een dubbele ontkenning in een stelling.)
  b. Wanneer je flaps hebt, kun je die kernvragen daarop laten 
  schrijven.
  c. Wanneer je een laptop ter beschikking hebt, kan het ook heel goed  
  in PowerPoint gezet worden.Er zijn veel mogelijkheden en benut die.   
  Zorg dat je vaart houdt in de bespreking. Je kunt bij de meningen  
  markt het beste zeggen: wie voor is, gaat rechts staan en wie    
  tegen is, links (echt laten staan!).
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Bijbelstudie voor volwassenen

Geloofsopvoeding is een schitteren-
de, maar moeilijke opdracht    
      
          J.H. Bollemaat Camerlinkstraat 32, 
          7721 EK Dalfsen 
          T 0529- 43 53 33, 
          E jhbollemaat@hetnet.nl

Geloofsopvoeding is niet alleen voor ouders, 
maar heel de gemeente wordt daarbij 
betrokken en ontvangt daarin een taak 
(zie kader hiernaast). Het is dus belangrijk dat 
niet alleen de ouders van de kinderen, maar 
ook dat de andere gemeenteleden nadenken 
over dit onderwerp.

A. Belangrijk
 a. Wie waren erg belangrijk in jouw geloofsopvoeding?
  o Denk terug aan vroeger, wie hebben voor jouw geloof erg veel betekend?
  o Waardoor kwam dat? Hoe komt het dat je ze nu nog kunnen herinneren?
 b. Hoe belangrijk ben jij in de (geloofs)opvoeding en voor wie?
  o Vul de vragenlijst hieronder in (1= heel belangrijk en 5= totaal niet 
      belangrijk)
  o Vergelijk de antwoorden met je buurman/vrouw en bespreek de 
       eventuele verschillen.
  o Welke – gezamenlijke – conclusie(s) kun je hieraan verbinden?

Als geloofsopvoeder 
ben ik belangrijk voor:

Hoe 
belangrijk?
Geef  een nummer 
(1-12)

 Hoe doe ik dat?

1. mijn kinderen

2. mijn kleinkinderen

3. de kinderen in mijn 
(mini)wijk

4. de kinderen in de 
kerk

5. de neven en nichten
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B. Bijbelstudie
 g. Deze bijbelstudie kan samen gemaakt worden op de verenigingsavond,   
 maar een inleider kan dit gedeelte ook prima voorbereiden. Tip voor    
 de inleider: gebruik bij de voorbereiding de schets van ds. G.Gunnink, Vrede 
door vrijspraak, p. 75-80 en/of  de commentaar van dr. J. van Bruggen, Romeinen, 
CNT3, p. 147-156.
 h. Wanneer de bijbelstudie samen gedaan wordt, adviseer ik de Zweedse 
methode.    Iedereen krijgt 10 minuten om het gedeelte te lezen, 
enkele aantekeningen     te maken en een goede stelling te 
bedenken.
  o Zet een ? bij woorden of  (delen van) zinnen die niet duidelijk zijn.
  o Zet een ! bij woorden of  (delen van) zinnen of  hele passages die
     belangrijk zijn.
  o Plaats een --> bij een gedeelte dat je emotioneel raakt.
  o Onderstreep wat volgens jou de kern van dit bijbelgedeelte is.
  o Maak een goede stelling over dit bijbelgedeelte.
 i. Praat samen door over één of  twee stellingen.
 j. Wat is de kern van Romeinen 10: 1-17?

Romeinen 10: 1-17      Tekens en opmerkingen
 
1 Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart 
en bid tot God dat ze zullen worden gered. 2 Ik kan van 
hen getuigen dat ze God vol toewijding dienen, maar het 
ontbreekt hun aan inzicht. 3 Omdat ze Gods gerechtigheid 
niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten 
gelden en verlaten ze zich niet op Gods vrijspraak. 4 De wet 
vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft recht-
vaardig zal worden verklaard. 5 Zeker, Mozes zegt over de 
rechtvaardigheid die op grond van de wet verkregen wordt: 
‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.’ 6 En over de 
rechtvaardigheid die op grond van geloof  geschonken wordt 
staat geschreven: ‘Zeg niet bij uzelf: Wie zal opstijgen naar 
de hemel?’ – en dat betekent: wie zal Christus naar beneden 
brengen? 7 Of: ‘Wie zal afdalen naar de onderwereld?’ – en 
dat betekent: Christus bij de doden vandaan naar boven 
brengen. 8 Maar vervolgens zegt Mozes: ‘Het woord is dicht 
bij u, in uw mond en in uw hart’ – en dat betekent: de bood-
schap van het geloof  die wij verkondigen, is dicht bij u. 9 Als 
uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat 
God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. 
10 Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; 
als uw mond belijdt, zult u worden gered. 11 Want de Schrift 
zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ 12 En er 
is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze 
hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan al-
len die hem aanroepen, 13 want er staat: ‘Ieder die de naam 
van de Heer aanroept, zal worden gered.’
14 Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem 
geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over 
hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als 
hij niet verkondigd wordt? 15 En hoe kan iemand verkon-
digen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven sta-
at: ‘Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.’ 16 Toch 
hebben slechts weinigen aan het evangelie gehoor gegeven, 
want Jesaja vraagt: ‘Heer, heeft iemand geloofd wat wij heb-
ben gezegd?’ 17 Dus door te luisteren komt men tot geloof, 
en wat men hoort is de verkondiging van Christus.
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C. Geloofsopvoeding
Naar mijn overtuiging zullen veel christelijke opvoeders zich de volgende vraag 
stellen: Hoe kan ik ervoor zorgen (of: eraan bijdragen) dat mijn kind gelooft / gaat 
geloven?

> Welke antwoord heb je op deze vraag?

Kun je wel spreken van geloofsopvoeding? Immers, wij belijden dat het geloof  
een cadeau van God is. Suggereert het begrip geloofsopvoeding niet veel te veel 
de maakbaarheid van het geloof? Geloven is toch niet alleen het overdragen van 
kennis en kunde? Het gaat toch veel meer om het aanvaarden van de betekenissen, 
dan om het kennen van de feiten? De HERE vraagt toch de liefde van ons hart, en 
is dat meer dan technisch opvoeden?

Jakobus schrijft: U gelooft dat God de enige is? Daar doet
u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze
sidderen (Jak. 2:19).
Hiermee maakt Jakobus onder andere duidelijk dat de demonen als geen ander 
weten wie God is, maar ze kennen Hem niet in liefde; daardoor kennen ze Hem ten 
diepste niet.

Wie bepaalt of  je kind de betekenis aanneemt? Wie geeft je kind liefde tot de 
HERE?

> Wat wil je het allerliefst je kind meegeven in de opvoeding?  
 

> Hoe denk je dat te bereiken? Wat heb je daarvoor nodig?

Doopbelofte
Je kunt zeggen dat geloofsopvoeding voortvloeit uit de doopbelofte. De kinderdoop 
is voor ouders en andere opvoeders een motief  om in verantwoordelijkheid aan de 
HERE hun kinderen als zijn eigendom voor Hem af  te zonderen, door hen op te 
voeden in het geloof. God heeft recht op ons en op onze kinderen. Dat is de lijn van 
het doopformulier. De drie-enige God komt in de doop met geweldige beloften naar 
ons kind toe:
 o  De Vader zegt: Ik adopteer je als mijn kind. Ik sluit een eeuwig genade 
     verbond met je en Ik zal je het goede geven, het kwade van je houden of  
     voor je laten meewerken ten goede.
 o  De Zoon zegt: Ik ben je Verlosser. Ik reinig je in mijn bloed. Ik bevrijd je  
       van je zonden en in Mij ben je rechtvaardig voor God.
 o  De Geest verzekert: Ik zal in je wonen. Ik zal je geven wat Christus heeft  
     verdiend. Ik vernieuw elke dag je leven.
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Dit evangelie moet door ouders worden beleden (tweede doopvraag) en aan hun 
kinderen worden doorgeven (derde doopvraag).
Het dooponderwijs is voor de ouders een goed navigatie-instrument: zo blijf  je op 
koers. En het biedt de gedoopte een sterke vangrail: in een wereld vol dwaling en 
aanvechting word je in de rechte banen en op de smalle weg gehouden.
Door het doopformulier word je als ouder direct met de harde bestaansnood van 
ons leven geconfronteerd.

Wij en onze kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren. Daarom rust Gods toorn op 
ons, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen. Tenzij ...

> Vergelijk deze tekst eens met de vernieuwde teksten van de  
     drie doopformulieren (het ‘groene boekje’, 2009). Wat valt  
     dan op? Hoe taxeer je deze verandering?

De eerste doopvraag (van alle drie doopformulieren) laat de doopouder dat bea-
men. Deze belijdenis drukt onze ellende uit en daar moeten we niet overheen 
lezen. De harde werkelijkheid van ons leven moeten we onder ogen zien, om vervol-
gens dankbaar de gerealiseerde verlossing in Christus uit Gods hand te ontvangen. 
God snijdt het verbond in de mens (besnijdenis), en in het nieuwe verbond tekent 
Hij ons voor het leven met het watermerk (doop). Het verbond is diep verankerd in 
Gods liefde voor zondaren, in zijn trouw en in zijn soevereiniteit.

Heel de Bijbel door lezen we dat de HERE gehoorzaamheid vraagt. Hij vraagt 
geloof  en stelt de mens verantwoordelijk voor de keus. Hier moet wel gewaakt 
worden voor een verkeerde invulling van ‘eis’. Het genadeverbond is voor 100% 
Gods werk. Wat de HERE eist, dat geeft hij ook! We lezen dat onder andere in 2 
Korintiërs 1: 19-22:
De Zoon van God, Jezus Christus, die wij, Silvanus, Timoteüs en ik, aan u verkondigd 
hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja. 
In hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door hem dat we 
amen zeggen, tot Gods eer. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die 
ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de 
Geest gegeven heeft.

Dit verbondscadeau, Christus, vraagt om geloof  en gehoorzaamheid. Hij wil de 
liefde van ons hart. Nu spreekt het boek van Gods verbond heldere taal wanneer 
het gaat om het gelovig aannemen. Dat is geen vanzelfsprekende zaak. Let maar 
op het volk Israël, zegt Paulus in 1 Korintiërs 10. Daar wijst hij de Korintiërs en 
ook ons op onze voorouders in het geloof, gedoopt in Mozes en gevoed door de 
rots Christus. Maar dan volgt in vers 5 een schrikbarende conclusie: God wees het 
merendeel af!, ons ten voorbeeld (vs. 6).

Ouders zijn verplicht hun kinderen dit evangelie op een heldere en eenvoudige 
manier uit te leggen. Doopformulier II brengt dat zo onder woorden:
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 Op grond van deze beloften van de drie-enige God horen gelovige ouders dage-  
 lijks voor hun kinderen te bidden om de vervulling van die beloften. Zij moeten   
 hun kinderen van jongs af aan leren ook zelf daarom te bidden, in     
 het vaste vertrouwen dat de HEER deze gebeden zal verhoren. Ouders zijn in   
 de opvoeding geroepen hun kinderen te leren diep ontzag voor de HEER    
 te hebben. Ze moeten hun kinderen voorgaan in het vertrouwen op God en in het   
 leven voor Hem.

> Op welke manier heb je dat gedaan of  doe je dat?
       Welke mooie en welke moeilijke dingen kom je dan tegen?

Wedergeboorte
In de geloofsopvoeding spelen de 
beleving en sfeer een grote rol. 
Bij het vertellen van het evangelie 
bestaat het gevaar dat de Here Jezus 
wordt geromantiseerd: het wordt al-
lemaal mooier en liever gemaakt dan 
de Bijbel ons openbaart. Het gevaar 
bestaat dan dat de werkelijkheid van 
zonde, schuld, genade, dagelijkse 
bekering en vergeving op de achter-
grond blijft. Wie goed naar het doop-
formulier kijkt, zal de romantiek snel 
vergeten. De ernst van de zonde, dat 
daardoor Gods toorn op ons rust, is 
schokkend.

Het gebed bij de doop bepaalt ons 
bij de dagelijkse strijd: iedere dag 
zijn kruis blijmoedig dragen en dit 
leven dat toch niet anders is dan 
een voortdurend sterven. Dit besef  
zal het uitgangspunt moeten zijn 
waaruit elke opvoeder werkt. Toch 
is er meer te zeggen. Want door de 
wedergeboorte gaat Gods rijk open. 
Dat is indrukwekkend. Het is een 
boven- natuurlijk, onuitsprekelijk 
groot wonder van God, dat te vergeli-
jken is met de

Dordtse Leerregels, hoofdstuk III/IV, artikel 12

Dit is de wedergeboorte, de vernieuwing, nieuwe 
schepping, opwekking uit de dood en levendmak-
ing, die God zonder ons in ons tot stand brengt en 
waarover in de Schrift zo indrukwekkend gespro-
ken wordt.1 God brengt deze wedergeboorte niet 
tot stand door alleen te laten prediken of  een 
appel op ons te doen. Zij geschiedt niet op zo’n 
manier dat de mens, wanneer God voor zijn deel 
het werk voltooid heeft, nog steeds bij machte is 
al dan niet wedergeboren en bekeerd te worden. 
Nee, het is een volstrekt bovennatuurlijke, zeer 
krachtige en tegelijk zeer liefdevolle, wonderbare, 
verborgen en onuitsprekelijke werking. Deze is 
naar het getuigenis van de Schrift, die ingegeven 
is door dezelfde God die dit bewerkt, niet mind-
er krachtig dan zijn werk bij de schepping of  de 
opwekking van doden.2 Daardoor worden allen 
bij wie God op deze bewonderenswaardige wijze 
in het hart werkt, volstrekt zeker en met kracht 
wedergeboren en gaan zij metterdaad geloven. En 
wanneer de wil vernieuwd is, wordt hij niet alleen 
door God geleid en bewogen; maar door God in 
beweging gebracht, werkt hij ook zelf.3 Daarom 
wordt terecht gezegd dat de mens zelf  gelooft en 
zich bekeert door de genade, die hij ontvangen 
heeft.

1 Joh. 3:3; 2 Kor. 4:6; 5:17; Ef. 5:14. 
2 Joh. 5:25; Rom. 4:17.
3 Fil. 2:13.
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schepping van de wereld of  de opwekking van doden (DL III/IV, 12, zie kader). 
Daar word je toch stil van! Dat is evangelie: goed nieuws. Dat gebeurt er wanneer 
een kind gaat geloven.

Het dooponderwijs zorgt voor een bijbels kindbeeld en daarmee voor een even-
wichtig vertrekpunt van de geloofsopvoeding. Gods toorn is een even duidelijke 
realiteit als zijn onbegrensde vergevende liefde voor zondaren.

Voorleven
Ouders kunnen hun kinderen het geloof  niet geven, maar zij kunnen hun de 
omgang met de HERE wel voorleven. Het geloof  is meer dan het hebben van de 
juiste overtuiging en het doen van de juiste dingen. Het geloof  heeft te maken met 
een Persoon, met Christus. Hij wil op een liefdevolle en onvoorwaardelijke wijze 
betrokken zijn bij alle facetten van het leven. Zo maakte de HERE Zich aan Mozes 
bekend: JAHWEH, ‘IK ZAL ER ZIJN’ (Ex. 3:14).
Het gaat om de relatie! In het verbond komt God – als Eerste – met zijn vergevende 
liefde, maar Hij wil komen tot een liefdevolle relatie met ons en daarvoor schenkt 
Hij zijn Geest (vr./antw. 74, zondag 26 HC). Zonder die relatie is er sprake van een 
dood geloof  (Jak. 2: 26).

De HERE leert ons een principiële volgorde in de omgang met Hem: luisteren 
en leren: Spreek HERE, want uw dienaar luistert (1 Sam. 3: 9). Samuel moet 
tegenover de HERE uitspreken dat hij bereid is te luisteren. In Psalm 119: 26 zingt 
de dichter: Vertel ik u mijn wegen, dan antwoordt u. Onderwijs mij in uw wetten.
Vanuit deze grondhouding mogen wij onze kinderen leren luisteren en leren leren.
 

 

> Hoe blij ben je met jouw eigen doop? Wat betekent dit voor   
     jou als opvoeder? Hoe krijgt dit in de praktijk van je op-
     voeding vorm en inhoud? Geef  voorbeelden.

> Hoe maak je aan je kind duidelijk wat de rijkdom is van de
      kinderdoop als teken en zegel van Gods verbond? Noem  
      voorbeelden.

Voeding
Het heil van God krijgen we niet door zelf  hard te zwoegen, door goede werken of  
door eigen prestaties. Het heil krijgen we door het geloof. Zonder enige verdienste 
van onze kant. En het geloof  krijgen we door het horen naar het Woord van God. 
Het geloof  moet wel gevoed worden, anders sterft het af. Dan verdwijnt het.
God geeft ons voedsel: zijn eigen Woord. Laten we dat dan ook gebruiken. Hoe 
meer we Gods Woord leren kennen, des te beter leren wij God kennen, en onze 
Here Jezus
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Christus. En hoe beter wij Hem leren kennen, hoe vertrouwelijker wij met Hem 
omgaan, hoe sterker ons geloof  in Hem wordt. Persoonlijk de Bijbel lezen is van 
levensbelang.

> In dit verband is het goed om eens te kijken naar onze huis  
    godsdienst. Daarmee bedoel ik dat je thuis momenten creëert  
    naast bijbellezen en bidden, om invulling te geven aan de   
    godsdienstige vorming van het gezin. Doe je dat? Hoe?

> Praat door over de rol van de catechisatie. Hoe belangrijk is   
     het catechetisch onderwijs? Hoe maak je dat aan de jongeren  
     in de gemeente duidelijk? Merken de jongeren aan jou dat je  
     dat belangrijk vindt? Hoe dan?

Geloven is volledig afhankelijk van het kennen van God uit zijn Woord. In dat Woord 
maakt God Zichzelf  aan ons bekend. Ons geloof  wordt bepaald door de inhoud 
van Gods Woord.
Ons geloof  is vaak nog zo zwak, omdat we God nog zo weinig kennen. En juist 
daarom is het van ontzettend groot belang om de Bijbel te lezen. Daarom zijn ook 
de erediensten ook zo belangrijk! We hebben niet voor niets twee diensten op een 
zondag. Zien we de waarde er wel van in, voor onszelf  en voor onze kinderen? Het 
kerkbezoek gaat zienderogen achteruit. Hoe kan dat toch?
Bijbelstudie voor volwassenen 33
 
 

>  Welk antwoord geef  je op de laatste vraag?

>  De tweede eredienst op zondag is vroeger, in de tijd van de
 Reformatie, ingesteld vanwege de geringe kennis bij de   
         mensen. Daarom is toen de catechismusprediking in      
        gesteld, met de bedoeling dat op die manier consequent 
        heel de leer van de kerk, in een korte samenvatting van de 
        Bijbel, doorgewerkt werd, in ongeveer één jaar tijd. De  
 catechismusprediking was dus bedoeld als een vorm van      
        onderwijs in de leer van de Bijbel aan de kerkleden. En zo 
        is dat nu nog steeds. Ook nu is er vaak nog zo weinig ken 
        nis. We laten het er vaak maar bij zitten, door alle drukte in 
        ons leven, of  door andere oorzaken. Hebben we dat doel  
        van de tweede dienst nog wel voldoende voor ogen? 
        Hoe kan de tweede eredienst concreet bijdragen aan de 
        geloofsopvoeding? En zou dat moeten? Mogelijk komt er uit 
        de bespreking wel concrete tips voor de kerkenraad, stuur    
        ze op! (Pas op besprekingsgevaar: laat niet de hele avond opgaan aan dit punt!)
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D. Verdriet om ongeloof

Geloofsopvoeding heeft een grens. Ouders hebben geen zeggenschap over het ge-
loof  van hun kinderen. Hoeveel pijn dit ook betekent wanneer je meemaakt dat je 
kind weigert te geloven. Dit diepe verdriet mag met een beroep op Gods Vaderhart 
uitgesproken worden voor de troon van Gods genade. De kracht van het gebed is 
groot en we mogen bidden zonder ophouden; toch zal dit gebed niet een dwingen 
mogen worden. Wij kennen de weg van de HERE niet met betrekking tot ons kind.

Bekend zijn de woorden van de bisschop die Monnica, de moeder van Augustinus, 
troostte: ‘zo waar als gij leeft, is het onmogelijk dat een zoon van zulke tranen 
verloren gaat’ en Augustinus schrijft na het sterven van moeder Monnica: ‘een 
moeder die om mij vele jaren geschreid had’.4 Monnica had Augustinus de deur 
gewezen toen hij zich aansloot bij een sekte, maar zij reisde hem achterna toen hij 
naar Rome ‘vluchtte’.

God werkt het geloof. Geloof  is een cadeau van God. Wij zouden God nooit kunnen 
vinden als Hij ons niet had opgezocht. Maar we kunnen Hem wel afwijzen. De Here 
Jezus zegt het zelf  in Matteüs 23:37: Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen 
brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben 
het niet gewild.

Je doet als ouders er alles aan om, menselijk gesproken, te zorgen dat je kind gaat 
geloven. Dat is toch het bekende beeld in onze christelijke gezinnen. Dan komt 
daar dat verschrikkelijke bericht, dat onmogelijke gesprek waarin je kind zegt niet 
meer te geloven. Vanaf  dat moment wordt alles anders. Voortdurend is er dan de 
spanning van: praten we erover als hij/zij thuis is of  niet? Het is geen taboe, maar 
door er te vaak over te beginnen, ben je bang dat het averechts werkt.
Tegelijk zit je met de angst dat hij/zij ongelovig blijft. Dat zet een enorme domper 
op je gezins- en huwelijksleven. Vaak voel je de neiging om er wel over te beginnen. 
Het evangelie is ook voor mensen die niet geloven en het is een ernstige bood-
schap. Hier ligt een groot dilemma. Als
je er niet over praat, gebeurt er dus niets, denk je, en gaat je kind verloren als er 
niets verandert. Maar wanneer je er steeds over praat, loop je kans dat hij/zij zich 
zo ergert dat de deur van het gezin wordt dichtgegooid. Dan is elk gesprek onmo-
gelijk geworden.

> Herken je deze situatie? Praat er samen over door: hoe ont 
      stond die situatie? Hoe reageerde je? Bemoedig, steun en  
      dien elkaar (en dat kan op heel veel manieren).
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> Hoe kun je aan je (kerkverlatend) kind laten zien hoe fijn en  
      belangrijk het is bij God te horen? Hoe kun je uitstralen dat  
      Gods liefde de grootste en mooiste parel is op aarde, zonder 
      dat je kind zich aan je gedrag ergert?

Schuldgevoel
Daar zit je dan, de deur is dicht geknald. Dat kan zomaar leiden tot een schuld-
gevoel. Wat heb ik dan niet goed gedaan? Heb ik het niet goed voorgeleefd?
Tot je verbazing zie je bij andere gezinnen dat het heel goed gaat, terwijl je 
stiekem denkt: die hebben er veel minder aan gedaan dan wij, zij zijn veel traditio-
neler en strakker geweest en daar gaat het allemaal wel goed.
Onbegrijpelijk toch.

Daarnaast komt er boosheid over je. De dominee, de
ouderling en de kerk stellen erg teleur. Zij hadden toch ook
wel eerder en intensiever kunnen optreden? Het gaat toch
om eeuwig behoud of  eeuwig oordeel! De Bijbel is toch heel
radicaal over mensen die Christus niet kennen. Dat maakt je
somber en intens verdrietig. Soms heb je de neiging om het
van de daken te schreeuwen. Maar ach, ook dat zal niet het
gewenste effect sorteren.

Het is de keus van je kind. Hij/zij is (meestal al) volwassen en
weet heel goed wat de Bijbel zegt, en toch zegt hij/zij dan:
‘Ik kan er niets aan doen, het is nu eenmaal zo.’ Deze
berusting doet ten diepste niet minder pijn dan de boosheid.
Zo stapelen schuldgevoel en machteloosheid, boosheid en verdriet zich op.

> Het is goed om hier samen over door te praten. Herken je het    
     schuldgevoel, de boosheid? Wat kunnen we daarin voor elkaar 
      betekenen?

> Bied elkaar een luisterend oor en een open hart. Peil het  
     verdriet en probeer daar woorden aan te geven.

> Leg het gehoorde samen voor Vaders troon.

E. De toekomst
Paulus zegt in Romeinen 4 dat Abraham door het geloof  gerechtvaardigd is. God 
had Abraham rijke beloften gegeven. De belofte onder andere van een groot na
geslacht. Dat had Abraham niet aan zichzelf  te danken. Hij en Sara waren on-
vruchtbaar. Naar de mens gesproken zouden zij geen kinderen meer krijgen. En ze 
waren allebei oud. Maar de HERE zei dat Hij Abraham een groot nageslacht zou 
geven. En Abraham geloofde die belofte, dat Woord, al wist hij dat het menselijker-
wijs onmogelijk was.
Door het geloof  heeft hij het gekregen. Omdat hij wist dat voor God niets onmo-
gelijk is. Hij kende God. En hij vertrouwde God. Hij geloofde dat God zijn beloften 
ook zou nakomen. Al was het nog zo ongeloofwaardig, voor hem was het geloof-
waardig. Omdat hij God kende en vertrouwde. En zo heeft hij dan ook de vervulling 
van de belofte gekregen.
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Wat God ons belooft, dat is ongelooflijk. Dat is onvoorstelbaar: we ontvangen in 
Christus vergeving van zonden en eeuwig leven. Eeuwig geluk. We beseffen vaak 
nog niet eens de enorme rijkdom van wat God ons geeft ( Rom. 11: 33-36).
Het is voor ons vaak nog moeilijk om het werkelijk allemaal te geloven. Zou het 
echt waar zijn? Zou het echt allemaal voor ons zijn? Het is goed om dan te lezen 
wat de Hebreeënschrijver ons voorhoudt, zie Hebreeën 11: 13-16:
 
Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid 
worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij 
op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op 
doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit 
ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken 
reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet 
voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.
 
Dit verbindt ons met het voorgeslacht. Ook wij zijn op doorreis en wij verwachten 
de stad die God maakt, maar die tegelijk zijn bruid is: het nieuwe Jeruzalem (Op. 
21:9- 10). Woorden schieten te kort en beelden zijn te beperkt om die schitterende 
bruid te duiden. Dat zijn wij, met alle gelovigen, onvoorstelbaar, maar waar! Ge-
loofsopvoeding eindigt bij de bruiloft van het Lam.
 
F. Stellingen
Om over door te praten.
 a. Geloofsopvoeding is nooit af.
 b. We zijn te bescheiden in de geloofsopvoeding.
 c. De gemeente draagt – als getuigen – verantwoordelijkheid.
 (zie de kadertekst van het begin van de schets, uit doopformulier)
 d. Geloofsopvoeding nemen we onvoldoende serieus.
 (de kerk zou meer moeten doen aan toerusting van [jonge] ouders)
 e. Huisliturgie geeft ons huiswerk. We moeten meer over het geloof  met   
 onze kinderen delen.
 f. Verdriet en onmacht in de geloofsopvoeding delen we te weinig met  
 elkaar.
 g. Wie de rijkdom van het geloof  ziet, ziet de noodzaak van onthaasten.
 (tijd en aandacht voor ons persoonlijk geloof  en de geloofsopvoeding zijn  
 van levensbelang)
 h. We zijn te lief  voor onze kinderen geworden.
 (het is onbarmhartig om kinderen ‘vrij’ op te voeden, het geloof  moet inge-
 prent worden (Deut. 6). (Inprenten is letterlijk ‘graveren’, ‘kerven’, dus 
 onuitwisbaar!)
 i. Televisie en internet zijn de moeilijkste middelen om goed te gebruiken in  
 de geloofsopvoeding.
 j. Geen jeugddiensten organiseren.
 (de geloofsopvoeding en-voeding zijn voor jong en oud; we zijn allemaal 
 burgers van het Nieuwe Jeruzalem; daar geldt geen leeftijdsdiscriminatie)
 k. In het geloof  is consuminderen verboden.
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Gemeenschappelijke  
bijbelstudieavond
Gezien dit onderwerp is het heel belangrijk om een gezamenlijk bijbelstudieavond 
te beleggen. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes denken samen na over ge-
loofsopvoeding. Want het ene verbondskind mag het andere verbondskind onder-
wijzen; samen leven we van dezelfde genade. Samen zijn we, jong en oud, schatrijk 
door de rijkdom van Christus.
Een mogelijke opzet van zo’n gemeenschappelijke avond:
 
 o Zorg dat oud en jong evenredig verdeeld zijn over de groepen.
 
 o Begin met een gezamenlijke bijbelstudie (bijv. Psalm 84 of  Romeinen 10).
 
 o Ga daarna in zeven groepen uiteen en neem van de schets 16+ punt C:
    ‘geloven hoe doe je dat’? Elke groep werkt één onderdeel uit. Doe dat op
     flaps. Zorg dat met name de jongste leden het eerste aan het woord  
     komen.
 
 o Mogelijk vraagt dit onderdeel zo veel tijd dat je voor de rest een tweede
    avond kiest.
 
 o Rond het gemeenschappelijk af  met het bespreken van de zeven  
      stellingen,
    elke groep heeft er minstens één. Zorg dat iedereen meedoet. Dat kan  
    door een lijndiscussie te houden: de stelling wordt voorgelezen. Iedereen  
     krijgt één minuut  
    (kijk op horloge of  mobiel) om na te denken: ben ik het eens of  oneens  
    met deze stelling? Daarna gaat iedereen staan. Wie eens is, rechts en wie  
              oneens is, links.  Geef  daarna drie minuten tijd om elkaar te overtuigen.  
              Daarna gaat iedereen weer  
              links of  rechts staan. Vraag een paar reacties: waarom eens of  oneens?
 
 o Sluit de avond af  met het zingen van een paar liederen.
 
Uiteraard is er voldoende te variëren op de bovengenoemde opzet. Gebruik daar  
voor de drie schetsen.
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Bijbelleesrooster
Genesis 2: 7-17   God biedt de mens het beste van het beste
Genesis 6: 12-22  Noach deed gelovig wat God vroeg
Genesis 12: 1-9  Abram ging gelovig op weg
Exodus 3: 11-17  De HERE zegt dat Hij er-bij-is bij alle komende generaties
Deut. 6: 2 en 4-7  De HERE dwingt door zijn liefde ons tot liefhebben
Jozua 4: 21-24  Kijk naar wat God gedaan heeft
Jozua 24: 14-24   Geloven betekent kiezen en doen
Psalm71(vooral1-2;4-6en17-18) Jong en oud hopen op God
Psalm 78: 1-8  Gods daden doorgeven
Psalm 139: 13-16  Ons bestaan is Gods werk; wij zijn van Hem
Spreuken 1 (vooral 7-9)  De vreze des HEREN – ontzag voor de HEER
Spreuken 22 (vooral 4-6)  Leer je kind de juiste weg
Kolossenzen 2: 6-15  Christus volgen
2 Timoteus 3: 14 - 4: 5 Leer je Bijbel kennen, aanvaarden en gebruiken

Zingen
(er is zo veel dat hierbij past, dus kies zelf  maar. Een paar tips)
Psalmen    Gezangen   Liedboek
Ps. 8
Ps. 9: 1, 7,8
Ps. 19: 3 en 6
Ps. 25: 2, 4, 7
Ps. 27: 3 en 7
Ps. 71: 1,8,9,10
Ps. 78: 1,2
Ps.125: 1 en 2
Ps. 127: 1,2,3
Ps. 134: 1 en 3
Ps. 135: 8 en 12
Ps. 139: 6,7,8 en 11 
Ps. 146: 3 en 8
Ps. 148: 4 en 5
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